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بتزكيػػػػخ نسػػػػػ   مػػػػػف  اإلسػػػػػ ا ض جامعػػػػػ  أفػػػػك  ،عبدددددداهلل سدددددعد ميدددددديالطالػػػػػ   اأنػػػػ
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 شكر وتقدير

 اات  ا  العلت القخي  الذم مفَّ علينا بفضله كتفانا بنعمه... 
اتقػػػػػػػػخـ بجزيػػػػػػػػؿ الاػػػػػػػػت  كعظػػػػػػػػيـ ا متنػػػػػػػػاف الػػػػػػػػ  ماػػػػػػػػ ؼ  ػػػػػػػػذ  ال سػػػػػػػػال  الػػػػػػػػختتك  
"محمػػػػخ بػػػػ ا " ابػػػػكعنزة، لمػػػػا قخمػػػػه مػػػػف عػػػػكف كندػػػػيح ، تمػػػػا اتقػػػػخـ بالاػػػػت  كالتقػػػػخي  الػػػػ  

ختتك  دػػػػػػاح  تػػػػػػؿ مػػػػػػف قػػػػػػخـ الػػػػػػ أم كالندػػػػػػيح  كالتكجيػػػػػػه، كا ػػػػػػ  بالػػػػػػذت  ا سػػػػػػتاذ الػػػػػػ
الفػػػػػػتاكم، كا سػػػػػػتاذ الػػػػػػختتك  سػػػػػػ يؿ الفػػػػػػتاكم، كا سػػػػػػتاذ الػػػػػػختتك  عػػػػػػاخؿ العلػػػػػػت، كالػػػػػػ  
تليػػػػػػ  الحقػػػػػػكؽ/ جامعػػػػػػ  ا سػػػػػػ ا  بتافػػػػػػ  تكاخ  ػػػػػػا اسػػػػػػاتذة كاخا يػػػػػػف كحػػػػػػ في ف. تمػػػػػػا اكخ اف 
اتقػػػػػخـ بجزيػػػػػؿ الاػػػػػت  كا متنػػػػػاف إلعضػػػػػا  لجنػػػػػ  المناقاػػػػػ  مم لػػػػػ ن بالػػػػػختتك  اتػػػػػـ  الفػػػػػايز 

نظػػػػػػاـ المجػػػػػػالت، علػػػػػ  مػػػػػػا يقػػػػػػخمك  مػػػػػػف نقػػػػػخ كماحظػػػػػػاص قيمػػػػػػ  علػػػػػػ   كا سػػػػػتاذ الػػػػػػختتك 
  ذ  الخ اس . كال  تؿ القلك  المحب  التت تمنص لت التكفيؽ...

 

 

 

 

 

 الباحث

 عبداهلل سعد العبيدي
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 االىداء
اسمه  كأحمؿال  قخكتت كنب است الذم انا  خ بت، ال  مف علمنت العطا  خكف انتظا ، 

 .الغاليوالدي بتؿ افت ا ... 
ال  ينبكع الدب  كالحناف، ال  بسم  الحياة كس  الكجكخ، ال  تؿ خمع  ت ق قص عل  

 .والدتي الغالية خي ا... 
 قلك  ا حبا ... ال  مف ستنص اجساخ ـ الت ا ، كبقيص ذت ا ـ فت

 (.احمد، وسيفا كتت الا يخيف )
مف كقفص بجانبت فت  ال  مف حب ا يج م فت ع كقت، ال  بخ م فت الليل  الظلما ، ال 

 فيق  ال   ،الس ا  كالض ا ، ال  مف تجل  في ا ا  ا  كالتفانت الطامح لمستقبؿ افضؿ
 منت تؿ كا  ا  كالتقخي . ، لؾ  زوجتي الغالية. خ بت

 .اوالدي وبناتيال  فلذة تبخة 
 ك  الب ي   كالقلك  النادع . فال  سنخم كعزكتت فت الحياة، ال  ادحا  الن

 واختي الغاليةاخوتي 
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 المسؤولية الجزائية عن التمويل االلكتروني لمجماعات االرىابية

 اعداد الطالب

 عبداهلل سعد ميدي

 إشراف الدكتور

 ابو عنزةباسل  "محمد براء"

 الممخص

الباحػػف فػػت  ػػذ  الخ اسػػ  المسػػ كلي  الجزا يػػ  عػػف التمكيػػؿ ا لتت كنػػت للجماعػػاص ا   ابيػػ  تنػػاكؿ 
 مت كالتتنكلكجت. عل  اعتبا  ان ا ج يم  التت كني  ا  ابي  مستحخ   ت تبط بالتقخـ العل

 خخص امف الخكؿ كا ف اخ علػ  حػخس سػكا ، تم لػص جخان ت ة ا  ي ة ظا  ة  طي ة حيف ب زص فت الف
كقخ نالص  ذ  الظا  ة الجميع خكف النظػ  الػ  جنسػيات ـ كمعتقػخات ـ  قتؿ النا  كالخما  لممتلتات ـ.فت 

ت خـ فػػػت تنفيػػػذ ا عمػػػاؿ كخيػػػانت ـ كطػػػكا ف ـ، كذلػػػؾ مػػػف  ػػػاؿ ا سػػػالي  الحخي ػػػ  كالمتطػػػك ة التػػػت تسػػػ
عاص ا   ابي   بخ اف . كلتحقيؽ مات نك اليه الجمابتاف  دك   كتتم ؿ  ذ  الظا  ة با   ا  ا ج امي ،

تتػػكاف  بي ػػ  ماليػػ  مسػػاعخة  سػػتم ا  ناػػاط ا ا ج امػػت، تمػػا اف  ػػذ  المسػػاعخة عػػاخةن ماتقػػخـ مػػف قبػػؿ 
ااػػػ ا  ليسػػػكا بفعضػػػا  فػػػت تلػػػؾ الجماعػػػاص ا   ابيػػػ  كيطلػػػؽ عليػػػه )ممكلػػػكا ا   ػػػا (، فقػػػخ يتكنػػػكا 

اك السػعت لتيييػػ  نظػػاـ الحتػػـ ااػ ا  عػػاخييف اك اعتبػػا ييف اك حتػػ  خكؿ إللحػاؽ ضػػ   بػػخكؿ ا ػػ ل 
  القا ـ في ا.

كقخ ظ   فت ا كن  ا  ي ة دك ة جخيػخة مػف دػك  التمكيػؿ المػالت للجماعػاص ا   ابيػ ل كتتم ػؿ 
 ذ  الدػك ة فػت ظ ػك  ع مػؿ التت كنيػ   قميػ  كمػف ااػ   ا كات   ػا تػخاك ن  ػت عملػ  )البتتػكيف(، كالتػت 

كالمحلت. كتعخ  ذ  العمل  بان ا عمل  افت اضي    كجكخ فيزيا ت ا ا ص ال أم العاـ عل  الدعيخ الخكلت 
ل ػػا كتدػػخ  مػػف ج ػػ  مج كلػػ ، كقػػخ سػػعص الجماعػػاص ا   ابيػػ  التػػ  التػػ كي  ل ػػا، كحػػف ممكلي ػػا الػػ  
اسػػػت خام ا لمػػػا تتمتػػػع بػػػه مػػػف سػػػ ي  عاليػػػ  كدػػػعكب  فػػػت تتبع ػػػا مػػػف قبػػػؿ ا ج ػػػزة ال قابيػػػ  كالقضػػػا ي  

 الم تد .



 ي 

زخيػػاخ اسػػت خاـ الجماعػػاص ا   ابيػػ  للنقػػكخ ا لتت كنيػػ  كالعمػػؿ ال قميػػ  )ا فت اضػػي ( كممػػا تقػػخـ كأل
كالتت غالبان ما تتـ عب  البنكؾ اك منداص البك د  العالمي ل ادبح لزامان عل  الباحف اف يقكـ بخ اسػ  

يمػػ ف ف ػػؿ مف ػػـك التمكيػػؿ ا لتت كنػػت للجماعػػاص ا   ابيػػ ، كمػػف ام طا فػػ  يمتػػف اف تدػػنؼ  ػػذ  الج  
تدػػنؼ علػػ  ان ػػا ج يمػػ  ا  ابيػػ  اـ ان ػػا ج يمػػ  اقتدػػاخي  اـ ان ػػا ج يمػػ  التت كنيػػ  مسػػتحخ    كمػػا ت 
مس كلي  الا   الطبيعػت كالمعنػكم عػف  ػذ  الج يمػ   كمػا ت ا جػ ا اص التػت ات ػذص علػ  الدػعيخ 

 الخكلت كالمحلت لمنع حدكؿ  ذ  الج يم . 
الػػ  جملػػ  مػػف النتػػا   كالتكدػػياص كمػػف ا م ػػا اف المجتمػػع كقػػخ تكدػػؿ الباحػػف فػػت  ػػذ  الخ اسػػ  

الخكلت كالتا يعاص الكطني  ج مص التمكيؿ للجماعاص ا   ابي  باتليه )التقليخم كا لتت كنت(، كألزمػص 
الخكؿ ا عضا  في ا ال  كضع العقكباص ال اخع  عل  م تتبت  :::2اتفاقي  قمع تمكيؿ ا   ا  لسن  

  اط  ا عل  ا ف اخ كالخكؿ عل  حخس سكا . ذ  الج يم  خ أ لم
 

 

 

 

 

 

 

 

 


